ŠPORT ŠPAS
PRIREDITEV ŠPORT ŠPAS – DAN DRUŽENJA IN GIBANJA TREH GENERACIJ
V JUROVSKEM DOLU

V soboto, 14. maja 2011 se je OŠ in VVZ J. Hudalesa priključila vseslovenski prireditvi
ŠPORT ŠPAS – DAN DRUŽENJA IN GIBANJA TREH GENERACIJ. Prireditev v našem
kraju je potekala prvič, v slovenskem merilu pa že četrtič.
Veseli smo, da se je letos na prireditvi, ki je bila na »prostovoljni bazi«, zbralo že kar 254
udeležencev. Na začetku se nam je pridružil Jože Eder – Blaž, ki je poskrbel za sprostitev,
smeh in nemoten potek prireditve. Prireditve se je udeležil ravnatelj Stanislav
Senekovič, župan Peter Škrlec, podžupan Gregor Nudl.
Največ udeležencev je bilo iz VVZ z njihovimi pridnimi vzgojiteljicami,(Gabrijelo Murko,
Marjto Čuš, Simino Raner, Sonjo Šajher,Rozalijo Tuš, Anito Žunkovič Mohorič), učencev
prve triade z njihovimi razredničarkami. Na prireditev je prišlo tudi veliko število učiteljic in
delavcev šole.
Ob 9. uri. smo se udeleženci prireditve zbrali na športnem parku ŠD Sv. Jurij in učenci
Turističnega podmladka so sprejemali prijave udeležencev Šport-špasa.
Spregovoril je župan občine, g. Peter Škrlec, in poudaril pomen gibanja, zdrave prehrane in
pitja navadne vode za zdravje ljudi. Še posebej pa je izpostavil pomen druženja ljudi vseh
generacij. Take prireditve so za kraj dobrodošle, saj povezujejo vse: starejše, mlade in
najmlajše, društva in ustanove.
Sledil je kratek kulturni program:
•
•
•

Na harmoniki: Aleksej Gajser in Tilen Köpp
Male mažoretke pod vodstvom ge. Tine Dajčman
Člani Turističnega podmladka na OŠ J. Hudalesa z maskoto šole Jurčkom in
pesmijo Čebelice pod vodstvom ge. Milene Kokol

Sledila je jutranja telovadba: otroci, starši, učiteljice in vzgojiteljice so se pred pohodom
dobro ogreli.
Nato smo se podali na pohod, v katerem so sodelovale vse tri generacije. Pohod so pričeli
otroci iz vrtca ter njihove zvzgojiteljice, učenci 1. razreda s svojima učiteljicama, starši
in starimi starši. Progo pohoda sta pripravili vzgojiteljica Gabrijela Murko in učiteljica
Marija Divjak. Pohod je vključeval le del Jurovske poti, ki smo jo otvorili 21.4.2011.
Drugega pohoda so se udeležili učenci 2., 3., in ostalih razredov naše šole, njihove
razredničarke, učiteljice, mamice, očetje, babice, dedki, bratje, sestre, bratranci, sestrične,
tete, strici in še kdo. Pohod sta pripravila in vodila ravnatelj šole g. Stanislav Senekovič in
profesorica ga. Milena Kokol, ki sta ustvarjalca Jurovske poti. O Jurovski poti in delu te poti
je pred pohodom spregovoril idejni vodja tega projekta gospod Stanislav Senekovič.
Udeleženci pohoda so na domačiji Vuzem bili gostoljubno sprejeti. Hvala družini Vuzem.
Nato smo si privoščili zdravo malico, ki je vključevala jabolko, kruh in vodo ter različne
izdelke Zdravo življenje, ki so jih pripravile naše članice aktiva kmečkih gospodinj
(domači polnozrnati kruh, sadni kruh, različne namaze…). Gospod Robert Črnčec je
prispeval jabolka, ki so jih pohodniki vzeli s seboj na pohod. V nahrbtniku smo nosili
plastenko vode iz Mariborskega vodovoda. Voda nam je bila prepotrebna, saj nas je ves čas
grelo sonce.

Po pohodu smo si udeleženci lahko izmerili krvni pritisk in srčni utrip. Meritve je izvajala
članica programa SVIT, ki je udeležence seznanjala o preventivi raka na debelem
črevesju.
Dogajanje so popestrile različne aktivmosti, kjer so se predstavili:
•
•
•
•

člani prostovoljnega gasilskega društva Sv. Jurij – priprava miz in klopi,
tekmovanje v dveh šaljivih igrah,
članice društva kmečkih gospodinj s svojimi dobrotami,
člani društva upokojencev s svojo prisotnostjo in predsednikom društva g.
Jožetom Šinkom,
člani in predsednik KD Ivan Cankar g. Miroslav Breznik.

Udeleženci, predvsem učenci, družine in ekipe smo se lahko razgibali z hojo s hoduljami,
hojo na lesenih smučeh in metanju žogic v korbe (pripomočke za igre je izdelal hišnik šole g.
Jože Jager).
Na koncu prireditve smo podelili posebna priznanja:
Tako je bila najmlajša udeleženka Zoja Črnčec, stara 8 mesecev, ki se je na pot podala kar
z vozičkom. Najstarejša udeleženka je bila Elizabeta Škrlec, ki je stara 73 let.
Najštevilčnejšo družino je pripeljala Lara Črnčec, ki je štela kar 12 članov. Vsi so prejeli
posebne diplome, ki jih je prispeval organizotor vseslovenske akcije Šport-špas MEDIA
ŠPORT.
Nagrade priponke in priznanja za vse udeležence so prispevale vzgojiteljice in učiteljice OŠ
ter učenke 7. razreda.
Prireditev je fotografirala poskrbela Maja Kerneža, za informativne table je poskrbela
Ana Šuster.
Hvala vsem, ki ste na kakršenkoli način pomagali, da je prireditev uspela.
Koordinatorica prireditve: Cvetka Škrlec

